Hedniska Nätverket Vitka
Nyhetsbrev Vår 2016
Våren är här och med den årets första
nyhetsbrev som riktar sig både till
medlemmar och till andra
intresserade. 2016 har hittills varit ett
händelserikt år där stora förändringar
genomförts eller påbörjats i
föreningen. I augusti är det dags för
stormöte och förra månaden var det
årsmöte där stora planer för framtiden
formades.
Årsmötet
I april hölls föreningens årsmöte vid
Vättern vid Ombergs fot. En av de
största förändringarna som röstades
igenom på årsmötet är nya stadgar
som bättre speglar föreningens syfte
och både förenklar och förtydligar
arbetet framöver. Skriv till
info@vitka.se för att få
årsmötesprotokoll och stadgar.
En annan stor förändring är vår nya
logga som ordförande Sofie
Reinholdsson arbetar på.

Ny hemsida
I nuläget ligger den gamla hemsidan
uppe, men förändringens vindar blåser
och en helt ny sida är under

konstruktion. Den kommer att bli
lättanvänd och informativ. Delar av
sidan kommer endast att vara
tillgänglig för föreningens
medlemmar. Där kommer, bland
annat, information om aktiviteter och
artiklar från Tidningen Vitka att
publiceras.
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Stormöte
Ett magiskt stormöte blir det också i år.
Medlemmar i HNV Öst anordnar
mötet och skickar följande brev:

Hej Alla hedningar!
Nu är det dags för stormöte. Detta
kommer att ta plats på en magisk plats
utanför Åtvidaberg i Östergötland,
närmare bestämt vid Vegalla
naturreservat. Under denna helg ska vi
utforska naturen och dess småfolk.
Boka den 5-7 augusti och betala in 500:på HNV:s Pg-konto: 283856-3.
Sista anmälningsdag är den 27 Juli.
Glöm inte att skriva; namn, telefonnr.,
mailadress samt om du har någon allergi.
Skicka infon till hxa9@yahoo.se
Välkomna önskar Häxorna i Öst.

Inbjudan från Nämforsen
Nämforsens Kvinnominne bjuder in
alla medlemmar i HNV till sitt
sommarsolståndsfirande vid
Nämforsen. Mer information finns här:
http://www.namforsenskvinnominne.
nu/kommande-arrangemang/

sker diskussioner om stort och smått,
tveka inte att ge dig in i dem.

På grund av lite felräkningar och
förvirring angående exakt när
solståndet infaller står det fel tid på
deras sida, men de hälsar att
festligheterna naturligtvis kommer att
fortgå fram till solståndet som infaller
lite efter midnatt.
Vilket leder mig till nästa punkt i
nyhetsbrevet där förvirring angående
solståndets infallande ställt till det
igen.
Dementi
I Vitkas månkalender som skickades ut
till medlemmarna i slutet av
föregående år står det att
sommarsolståndet 2016 infaller den
22a juni klockan 00:34. Detta stämmer
inte. Sommarsolståndet infaller i år
den 21a juni klockan 00:34.
Vad händer där ute?
I sommar kommer, bland annat, två
hedniska festivaler att hållas. 8e-10e
juli hålls Nordiska gudinnefestivalen i
Fjärås utanför Göteborg och 19e-21a
augusti hålls festivalen Jordens
hjärtslag i Kaxås i Jämtland. Vi hoppas
på vackert väder och många
intressanta möten.
Solstånd, dagjämningar och månfaser
passerar och det uppmärksammas på
olika sätt ute i nätverket. Jag, och
många med mig, tar gärna del av era
tankar och traditioner. I gruppen
Hedniska Nätverket Vitka på facebook

På Omberg. Bild: Sofia Fjällborg

Framtiden
Nätverkets framtid kan tyckas höljt i
dimma, men storslagna planer håller
på att förverkligas. Nästa år blir det 30års jubileum för föreningen som
bildades redan 1987.

#HNVitka
På sociala medier har vi blivit mer
aktiva och under årsmötet skapades
hashtaggen #HNVitka. Använd den
gärna när du delar med dig av ditt
hedniska liv på internet.
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